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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第1課　先週、日本に来たばかりです　Tôi vừa mới đến Nhật tuần trước.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. みんなを紹介しますね
☆☆☆

01
はじめての職場で、スタッフを紹介されたとき、名前や役割などを理解することができる。
Có thể hiểu tên, vai trò, v.v. của các nhân viên tại nơi làm việc mới khi được giới thiệu..

2. 一生懸命がんばります
☆☆☆

02
職場などで、はじめてのあいさつをするとき、ややくわしい自己紹介をすることができる。
Có thể giới thiệu bản thân khá chi tiết khi chào hỏi lần đầu tiên tại nơi làm việc, v.v..

3. とても大きい町です
☆☆☆

03
自分の出身地について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về nơi xuất thân của mình.

4. SNSの自己紹介
☆☆☆

04
SNS上のコミュニティに、簡単な自己紹介を書き込むことができる。
Có thể viết bài đăng giới thiệu đơn giản về bản thân trên mạng xã hội.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第2課　まじめそうな人ですね　He looks a serious person.
活動・Can-do

Activities & Can-do
評価

Self-evalution

1. どの人ですか？

☆☆☆
05

人を探している場面で、その人の特徴を言って教えたり、特徴を聞いてどの人か特定したりすることができる。
Can describe a person’s characteristics or identify a person by listening to their characteristics when 
you are looking for someone.

2. その写真、だれですか？
☆☆☆

06
その場にいない人について、どんな人か、見た目や様子などを話すことができる。
Can talk about the traits and appearance of a person who is not present. 

3. 本当にかっこいいです

☆☆☆
07

好きな有名人について、好きな理由や好きになったきっかけを簡単に話すことができる。
Can talk in simple terms about a famous person you like, why you like them and why you first liked 
them.

4. インタビュー記事
☆☆☆

08
人を紹介する簡単なインタビュー記事を読んで、内容を理解することができる。
Can read a simple interview article and understand the contents.

コメント Comments （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第2課　まじめそうな人ですね　Có vẻ là người nghiêm túc nhỉ.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. どの人ですか？

☆☆☆
05

人を探している場面で、その人の特徴を言って教えたり、特徴を聞いてどの人か特定したりすることができる。
Có thể nói về đặc điểm của một người, hoặc nghe về đặc điểm và xác định đó là người nào khi đang 
tìm kiếm người.

2. その写真、だれですか？
☆☆☆

06
その場にいない人について、どんな人か、見た目や様子などを話すことができる。
Có thể nói về ngoại hình, dáng vẻ của người đang vắng mặt.

3. 本当にかっこいいです
☆☆☆

07
好きな有名人について、好きな理由や好きになったきっかけを簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về lý do yêu thích hay nguyên cớ yêu thích một người nổi tiếng.

4. インタビュー記事
☆☆☆

08
人を紹介する簡単なインタビュー記事を読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc bài báo phỏng vấn đơn giản giới thiệu người nào đó và hiểu nội dung.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

私の周りの人たち
Những người quanh tôi

▶トピック
Topic
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第3課　アレルギーがあるので、食べられないんです　Tôi không ăn được vì bị dị ứng.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 定食屋のメニュー
☆☆☆

09 メニューを読んで、料理の名前や値段、サービスの内容などを理解することができる。
Có thể đọc thực đơn và hiểu tên gọi của món ăn, giá cả, nội dung dịch vụ, v.v..

2. わさび抜きでお願いします
☆☆☆

10 いっしょに食事をする人や店の人に、自分が食べられないものと、その理由を伝えることができる。
Có thể trình bày với nhân viên cửa hàng hay người đi ăn cùng về thứ mình không ăn được và lý do.

3. 人気があるのはお刺身定食です
☆☆☆

11 飲食店で、店の人に、座席や注文などの希望を伝えることができる。
Có thể trình bày với nhân viên nhà hàng nguyện vọng về chỗ ngồi, gọi món, v.v..

4. 予約をしたいんですけど…
☆☆☆

12 電話で、飲食店の予約をすることができる。
Có thể đặt chỗ nhà hàng qua điện thoại.

5. レストランのクーポン
☆☆☆

13 飲食店のクーポンを見て、必要な情報を読み取ることができる。
Có thể xem phiếu giảm giá của nhà hàng và tìm ra thông tin cần thiết.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第4 課　しょうゆをつけないで食べてください　Hãy ăn mà không chấm nước tương.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. どこかいい店、ありませんか？
☆☆☆

14 おすすめの飲食店についての紹介を聞いて、店の特徴を理解することができる。
Có thể nghe giới thiệu về nhà hàng được gợi ý và hiểu đặc trưng của nhà hàng đó.

2. よく混ぜて食べてください
☆☆☆

15 料理の食べ方の説明を聞いて、理解することができる。
Có thể nghe và hiểu hướng dẫn cách ăn món ăn.

3. どうやって食べるんですか？
☆☆☆

16 料理の食べ方について、質問したり、質問に答えたりすることができる。
Có thể hỏi, trả lời về cách ăn món ăn.

4. 餃子に似ています

☆☆☆
17

自分の国の料理について、料理の特徴、材料、食べ方などを、簡単に紹介することができる。
Có thể giới thiệu đơn giản về món ăn của đất nước mình như đặc trưng của món ăn, nguyên liệu, 
cách ăn, v.v..

5. 飲食店の口コミ

☆☆☆
18

飲食店についてのネットの口コミを読んで、味や値段などの情報を読み取ることができる。
Có thể đọc các đánh giá về nhà hàng ăn uống trên trang mạng và tìm ra thông tin về hương vị, giá cả, 
v.v..

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

レストランで
Tại nhà hàng

▶トピック
Topic
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第5課　早く予約したほうがいいですよ　Bạn nên đặt chỗ sớm.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. いつか行ってみたいです
☆☆☆

19 日本の観光地についての簡単な紹介を聞いて、そこがどんなところか、何ができるかなどを理解することができる。
Có thể nghe giới thiệu đơn giản về các địa điểm du lịch của Nhật và hiểu đó là nơi như thế nào, có thể làm gì ở đó, v.v..

2. 景色がきれいなところがいいです
☆☆☆

20 友人と旅行の計画を話し合うことができる。
Có thể trao đổi về kế hoạch đi du lịch với bạn mình.

3. どんなところに泊まったらいいですか？
☆☆☆

21 計画中の旅行について、ほかの人にアドバイスを求めたり、アドバイスをしたりすることができる。
Có thể xin lời khuyên của người khác hoặc đưa ra lời khuyên về chuyến du lịch đang lên kế hoạch.

4. 旅行の口コミ
☆☆☆

22 旅行サイトの口コミを読んで、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể đọc nội dung đánh giá trên trang web du lịch và hiểu đại khái nội dung.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第6課　いろいろなところに行けて、よかったです　Thật vui vì tôi đã đi được nhiều nơi.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 切符・掲示
☆☆☆

23 電車の切符、車内の表示、駅の掲示などを見て、必要な情報を読み取ることができる。
Có thể xem vé tàu, bảng tin trong toa tàu, thông báo ở nhà ga, v.v. và tìm ra thông tin cần thiết.

2. 中禅寺湖に行くつもりです
☆☆☆

24 旅行先で会った人に、旅行の予定などを簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về kế hoạch du lịch với người gặp trong chuyến đi.

3. お客様にご案内いたします

☆☆☆
25

駅や電車などのアナウンスから必要な情報を理解したり、わからないときに周りの人に質問したりすることができる。
Có thể hiểu các thông tin cần thiết từ thông báo trên loa ở nhà ga, tàu điện, v.v., hoặc hỏi người xung 
quanh khi không hiểu.

4. ショーが見られなくて残念でした
☆☆☆

26 旅行の感想を簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản cảm tưởng về chuyến du lịch.

5. 旅行の感想

☆☆☆
27

SNSに、旅行の経験や感想を簡単に書き込むことができる。
Có thể viết bài đăng trên mạng xã hội một cách đơn giản về kinh nghiệm, cảm tưởng về chuyến du 
lịch.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

旅行に行こう
Cùng đi du lịch nào

▶トピック
Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第7課　雨が降ったら、ホールでやります　Nếu trời mưa thì sẽ tổ chức tại hội trường.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 掲示板のお知らせ
☆☆☆

28 地域の掲示板や郵便受けに入ったお知らせなどを見て、主な情報を読み取ることができる。
Có thể xem bảng tin ở địa phương hay thông báo trong hộp thư, v.v. và tìm ra các thông tin chính.

2. ガス点検のお知らせですね
☆☆☆

29 地域のイベントやお知らせの内容について質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về các sự kiện ở địa phương, nội dung của thông báo, v.v..

3. さくら市民センターからお知らせします
☆☆☆

30 地域の無線放送で、イベントなどのお知らせを聞いて、主な情報を理解することができる。
Có thể nghe thông báo về các sự kiện trên đài phát thanh của địa phương và hiểu thông tin chính.

4. 盆踊り？　何ですか？
☆☆☆

31 地域のイベントに誘われたときなどに、内容について質問したり、その答えを理解したりすることができる。
Có thể câu hỏi và hiểu câu trả lời về nội dung của sự kiện ở địa phương khi được rủ tham gia, v.v..

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第8課　屋台はどこかわかりますか？　Bạn có biết quầy hàng ở đâu không?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 国際交流フェスティバルのチラシ
☆☆☆

32 イベントのプログラムを見て、出し物の時間や内容など、主な情報を読み取ることができる。
Có thể xem chương trình sự kiện và tìm ra những thông tin chính như thời gian và nội dung tiết mục, v.v..

2. スピーチコンテストは、もう始まりましたか？
☆☆☆

33 イベント会場で、係員などに時間や場所などを質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi nhân viên ở nơi tổ chức sự kiện về thời gian, địa điểm, v.v. và hiểu câu trả lời. 

3. だれでも参加できますか？

☆☆☆
34

自分が参加したいイベントの参加条件や申し込み方法について、担当者に質問することができる。
Có thể hỏi người phụ trách về điều kiện tham gia và cách thức đăng ký của sự kiện mà mình muốn 
tham gia.

4. 皆様にお願いいたします

☆☆☆
35

イベント会場で、案内や注意事項などのアナウンスを聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể nghe loa hướng dẫn về sự kiện, thông báo về các điều cần chú ý, v.v. tại nơi tổ chức sự kiện và 
hiểu đại khái nội dung.

5. 国際交流祭りの感想
☆☆☆

36 イベントに参加した友人の SNSの簡単な書き込みを読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc bài đăng đơn giản trên mạng xã hội của người bạn đã tham gia sự kiện và hiểu nội dung.

6. イベントの感想
☆☆☆

37 SNSに、自分が参加したイベントについて、簡単に書き込むことができる。
Có thể viết bài đăng đơn giản về sự kiện mình đã tham gia trên mạng xã hội.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

地域のイベント
Sự kiện ở địa phương

▶トピック
　Topic
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第9課　成人の日は、何をするんですか？　Mọi người làm gì trong Ngày Thành nhân
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 20 歳になった人をお祝いするんだよ
☆☆☆

38 日本の年中行事について、何をするか、何を食べるかなどを、聞いて理解することができる。
Có thể nghe và hiểu các nội dung như làm gì, ăn gì, v.v. trong các sự kiện thường niên của Nhật Bản.  

2. あけましておめでとうございます

☆☆☆
39

年末年始などの休み中に何をしたか、どうだったかなどを簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về những việc mình đã làm trong kỳ nghỉ, chẳng hạn như dịp năm mới, 
cảm nhận về kỳ nghỉ đó, v.v..

3. 田舎に帰って家族でお祝いします
☆☆☆

40 自分の国の祭りや行事について、簡単に紹介することができる。
Có thể giới thiệu một cách đơn giản về các lễ hội hay sự kiện ở đất nước mình.

4. イベントの記事
☆☆☆

41 自分が参加した地域のイベントについての記事を読んで、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể đọc bài báo về sự kiện ở địa phương mà mình đã tham gia và hiểu đại khái nội dung.

5. 新年のメッセージ
☆☆☆

42 新年のあいさつを書いて送ることができる。
Có thể viết và gửi lời chúc năm mới.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第10課　どんな服を着て行けばいいですか？　Nên mặc trang phục nào đi?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 今からお見舞いに行くんです
☆☆☆

43 日本の結婚式やお葬式などのマナーや習慣について質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về phép lịch sự, phong tục ở lễ cưới, đám tang của Nhật, v.v...

2. 食器は自分で片付けなくちゃ
☆☆☆

44 日本と自分の国のマナーや習慣の違いについて、質問したりコメントしたりすることができる。
Có thể hỏi và bình luận về sự khác nhau về phép lịch sự, phong tục giữa Nhật Bản và đất nước mình.

3. 国によって違うんですね
☆☆☆

45 異文化体験のできごとを簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về những lần trải nghiệm nền văn hóa khác.

4. 日本の習慣についての記事

☆☆☆
46

マナーや習慣の違いに関するネットの書き込みを読んで、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể đọc những bài đăng trên mạng xã hội về sự khác nhau của những phép lịch sự, phong tục và 
hiểu đại khái nội dung. 

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

年中行事とマナー
Sự kiện thường niên và các phép lịch sự

▶トピック
　Topic



初級2　Can-doチェック- 6 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第11課　ポイントカードを忘れてしまいました　Tôi quên thẻ tích điểm mất rồi.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 着てみてもいいですか？

☆☆☆
47

衣料品店などで、色やサイズなどの希望を伝えて、買いたいものを購入することができる。
Có thể trình bày mong muốn về màu sắc, kích cỡ, v.v. tại cửa hàng quần áo và mua được đồ muốn 
mua.

2. 自転車を盗まれました
☆☆☆

48 買い物中などにトラブルがあったとき、周りの人に伝えることができる。
Có thể trình bày với người xung quanh về các rắc rối xảy ra trong khi mua sắm, v.v..

3. トイレに忘れたと思います
☆☆☆

49 落とし物をしたとき、特徴や落とした場所などを伝えることができる。
Có thể trình bày về đặc điểm, nơi đánh rơi khi làm rơi đồ đạc.

4. お客様のお呼び出しを申し上げます
☆☆☆

50 ショッピングモールなどの店内放送を聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể nghe các thông báo ở cửa hàng như trung tâm thương mại, v.v. và hiểu đại khái nội dung.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第12課　この掃除機は軽くて動かしやすいですよ　Máy hút bụi này nhẹ và dễ di chuyển đấy.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. どこで買ったらいいですか？
☆☆☆

51 買いたいものがあるとき、何をどこで買えばいいかなどについて、ほかの人に相談することができる。
Có thể trao đổi với người khác về việc nên mua loại gì, ở đâu khi muốn mua thứ gì đó.

2. フリマアプリ
☆☆☆

52 フリーマーケットのアプリやサイトを利用して、電気製品などを購入することができる。 
Có thể sử dụng các ứng dụng hoặc trang web chợ trời để mua đồ điện, v.v..

3. 商品の比較表

☆☆☆
53

家電量販店で電気製品の比較表や値札を見て、必要な情報を読み取ることができる。
Có thể xem bảng so sánh hay bảng giá của sản phẩm điện tử tại cửa hàng bán lẻ đồ điện gia dụng và tìm 
ra những thông tin cần thiết.

4. これ、安くなりますか？
☆☆☆

54
電気製品を買うとき、店の人に商品について質問したり、安くしてもらうよう頼んだりすることができる。 
Có thể hỏi nhân viên cửa hàng về sản phẩm và đề nghị giảm giá khi mua đồ điện.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

上手な買い物
Mua sắm khéo léo

▶トピック
Topic



初級2　Can-doチェック- 7 ©The Japan Foundation

Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第13課　いろいろな資料を展示してあります　Nhiều tài liệu được trưng bày.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 市の行事に使われてます
☆☆☆

55
施設などを案内されたとき、そこに何があるか、どんなことができるかを、聞いて理解することができる。 
Có thể nghe và hiểu ở đó có gì, có thể làm gì khi được giới thiệu về các cơ sở vật chất, v.v..

2. はじめて利用するんですが…

☆☆☆
56

ジムなどの公共施設の利用方法や規則などの説明を聞いて、理解することができる。
Có thể nghe và hiểu nội dung giải thích về cách sử dụng, quy định, v.v. của các cơ sở công cộng như 
phòng tập, v.v..

3. 図書館を使いたいんですが…
☆☆☆

57 図書館で、利用方法や規則などについて質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về cách sử dụng hay nội quy, v.v. ở thư viện.

4. 図書館の利用案内

☆☆☆
58

外国人向けのやさしい日本語で書かれた図書館の利用案内を読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc hướng dẫn sử dụng thư viện được viết bằng tiếng Nhật đơn giản dành cho người nước 
ngoài và hiểu nội dung.

5. 禁止の表示
☆☆☆

59 施設内にある「撮影禁止」などの表示を見て、理解することができる。
Có thể nhìn và hiểu những biển báo bên trong tòa nhà, chẳng hạn như "Cấm quay phim chụp ảnh", v.v..

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第14 課　前髪は、もう少し短く切ってもらえますか？　Có thể cắt tóc mái ngắn thêm một chút được không ạ?
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 自転車の空気を入れたいんですが…

☆☆☆
60

宅急便やクリーニングなどのサービスを利用するとき、説明を聞いて利用方法を理解することができる。
Có thể nghe giải thích và hiểu cách sử dụng các dịch vụ giao hàng tận nhà, giặt là, v.v. khi sử dụng 
các dịch vụ đó.

2. 郵便局からの連絡
☆☆☆

61 郵便物などの不在連絡票を読んで、再配達の方法を理解することができる。
Có thể đọc giấy thông báo giao hàng nhưng người nhận vắng mặt, và hiểu cách thức giao lại hàng.

3. どのぐらい切りますか？
☆☆☆

62 美容院や理髪店で、どのような髪型にするか、希望を伝えることができる。
Có thể trình bày mong muốn về kiểu tóc tại tiệm làm đẹp hoặc tiệm cắt tóc.

4. 外国の方のために、いろいろなサービスがあります

☆☆☆
63

国際交流協会などで、どんな外国人向けサービスがあるか、聞いて理解することができる。
Có thể nghe và hiểu rằng có những dịch vụ nào dành cho người nước ngoài ở Hiệp hội Giao lưu Quốc 
tế, v.v..

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

さまざまなサービス
Dịch vụ đa dạng

▶トピック
Topic
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第15課　会議室の電気がついたままでした　Điện trong phòng họp vẫn bật.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. エコ活動の貼り紙

☆☆☆
64

職場などに貼ってあるエコ活動に関する貼り紙を見て、注意点などを理解することができる。
Có thể xem áp phích về hoạt động thân thiện với môi trường được dán ở nơi làm việc và hiểu các điểm 
cần chú ý.

2. 水がもったいないですよ

☆☆☆
65

自分が環境のために気をつけていることを話したり、ほかの人の話を聞いて理解したりすることができる。
Có thể nói về những việc bản thân đang lưu tâm để bảo vệ môi trường, nghe và hiểu những gì người 
khác nói về vấn đề đó.

3. ごみの分け方・出し方
☆☆☆

66 ごみの捨て方についての説明を読んで、捨てたいごみをいつ捨てればいいかなどを理解することができる。
Có thể đọc nội dung giải thích về cách vứt rác và hiểu khi nào vứt được rác muốn vứt, v.v..

4. どうやって捨てればいいですか？
☆☆☆

67 ごみの捨て方について質問して、その答えを理解することができる。
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về cách vứt rác.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第16課　地震が来ても、あわてて動かないでください　Dù động đất xảy ra cũng đừng cuống.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 緊急地震速報です
☆☆☆

68 災害を知らせるニュースやアナウンスを聞いて、何があったか、何をすればいいかを理解することができる。
Có thể nghe bản tin hay loa thông báo về thảm họa và hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên làm thế nào.

2. 避難訓練を始めます

☆☆☆
69

防災訓練の説明や指示を聞いて、やり方や注意点などを理解することができる。
Có thể nghe giải thích hay chỉ dẫn diễn tập phòng chống thiên tai và hiểu cách làm, các điểm cần chú ý, 
v.v..

3. 地震が起こったときは…

☆☆☆
70

防災訓練などで、地震が起こったときどうすればいいか、説明を聞いてだいたいの内容を理解することができる。 Có 
thể nghe hướng dẫn về những việc nên làm khi xảy ra động đất ở buổi  diễn tập phòng chống thiên tai, 
v.v. và hiểu đại khái nội dung. 

4. 避難所はどこですか？
☆☆☆

71 災害にあったとき、周りの人に質問して、必要な情報を得ることができる。
Có thể hỏi người xung quanh và thu được thông tin cần thiết khi xảy ra thảm họa.

5. 防災パンフレット

☆☆☆
72

外国人向けのやさしい日本語で書かれた防災パンフレットを読んで、内容を理解することができる。
Có thể đọc tờ rơi hướng dẫn phòng chống thiên tai được viết bằng tiếng Nhật đơn giản dành cho người 
nước ngoài và hiểu nội dung. 

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

自然と環境
Thiên nhiên và môi trường

▶トピック
Topic
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Can-do チェック　『いろどり』初級 2 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.) ★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第17課　日本語が前より話せるようになりました　Tôi đã có thể nói tiếng Nhật tốt hơn trước.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 日本の生活には慣れましたか？

☆☆☆
73

日本に来てからのできごとや生活の変化について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về những việc đã trải qua hay sự thay đổi trong cuộc sống sau khi đến 
Nhật.

2. 知らないことばが多くて大変でした
☆☆☆

74 職場の人などに、最近の仕事の様子などについて簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản với đồng nghiệp về tình hình công việc gần đây, v.v..

3. 近況報告のメッセージ

☆☆☆
75

日本語を教えてくれた先生などに、簡単な近況報告のメッセージを書いて送ることができる。
Có thể viết và gửi tin nhắn thông báo đơn giản về tình hình gần đây của bản thân cho giáo viên đã dạy mình 
tiếng Nhật, v.v..

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第18課　将来、自分の会社を作ろうと思います　Tôi định mở công ty của riêng mình trong tương lai.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. すしの職人になりたいです
☆☆☆

76 自分の将来の夢や希望を、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về ước mơ hay nguyện vọng của mình trong tương lai.

2. 最初はすごく苦労したよ

☆☆☆
77

日本で長く暮らしている人の経験やアドバイスを聞いて、だいたいの内容を理解することができる。
Có thể nghe về kinh nghiệm hay lời khuyên của những người đã sống ở Nhật lâu năm và hiểu đại khái 
nội dung.

3. みなさんには、とても親切にしてもらいました
☆☆☆

78 送別会などで、簡単なエピソードを入れながら、お礼のあいさつをすることができる。
Có thể nói lời cảm ơn kèm theo kỷ niệm đơn giản tại buổi tiệc chia tay.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

私の人生
Cuộc đời của tôi

▶トピック
Topic




